2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРЕН МАРШРУТ В
ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД
"ТРАДИЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ НА
ХРИСТИЯНСКИТЕ ВЯРА И КУЛТОВЕ В СТАРИЯ
ГРАД НА НЕСЕБЪР"

Научно-приложното изследване "Идентифицикация на културен маршрут в
историческия град: "Традиционни направления на християнските вяра и култове в
Стария град на Несебър" е разработено като пилотен приложен проукт на Плана за
опазване и управление на "Старинен град Несебър". То пряко кореспондира със
стратегическата цел на ПОУ за опазване на извънредната универсална стойност на
световната ценност във връзка с изучаването на разнообразните съвременни аспекти
на културното наследство на Несебър и представлява първа идентификация по
смисъла на ЗКН на този вид културно наследство в България. Автор на изследването е
арх. Доника Георгиева.
Приложени са извадки от следните части на научно-приложното изследване:


Издирване – локализация и събиране на информация – на потенциален
културен маршрут в Стария град на Несебър – извадка от текста;



Изучаване – проучване и документиране – на потенциален културен маршрут в
Стария град на Несебър – извадка от текста и изготвени схеми;



Оценка и дефиниране на вида на културния маршрут в Стария град на Несебър
– пълен текст;



Експериментално попълнен "Фиш за деклариран недвижим обект във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна ценност" – проект към
текущата разработка на Наредба за идентифициране, деклариране,
предоставяне на статут и категоризиране на недвижимите културни
ценности и за водене на националния регистър на недвижимите културни
ценности", съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗКН.

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРЕН
МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД "ТРАДИЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ НА
ХРИСТИЯНСКИТЕ ВЯРА И КУЛТОВЕ В СТАРИЯ ГРАД НА НЕСЕБЪР"
В рамките на ПОУ е разработено научно-приложно изследване за
идентифицикация на културен маршрут в историческия град: "Традиционни
направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър".
Изследването пряко кореспондира със стратегическата цел на ПОУ за опазване
на извънредната универсална стойност на световната ценност във връзка с
изучаването на разнообразните съвременни аспекти на културното наследство
на Несебър. Познаването на комплексните културни ценности (в разширеното
разбиране на обхвата и съдържанието на наследството днес) е основа за
тяхното устойчиво използване и ефикасно управление.
Научно-приложното изследване е разработено към Националния институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН), с подкрепата на Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), във връзка с последните
изменения на Закона за културното наследство (ЗКН) на Република България
(юли 2011 г.), с които в класификацията на недвижимите културни ценности
според научната и културна област, към която се отнасят, е включен и
културният маршрут. То представлява първа идентификация по смисъла на
Закона на този вид културно наследство в България. Автор на изследването
(част от дисертационен труд "Културните маршрути в историческия град" за
присъждане на образователна степен "доктор") е арх. Доника Георгиева.
Предмет на научно-приложното изследване е "идентифицирането" на
потенциална нова недвижима културна ценност "културен маршрут" в Несебър
с цел предоставянето й на статут, съгласно Закона за културното наследство
на Република България. Разработката се базира на теоретично изведен "модел
за идентификация на културни маршрути в историческия град", отчитащ
ценностната характеристика, структурата и съдържанието на културния
маршрут и процеса на идентификация, предвиден в ЗКН. Изследването се
развива в три основни части.
2.1. Издирване – локализация и събиране на информация
Локализацията набелязва възможността за наличие на потенциална културна
ценност "културен маршрут" в "Старинен град Несебър" въз основа на
разгледани
първоначални
ориентации:
историческа
многопластовост;
стратегическо местоположение във връзка с големите културни пътища;
значими исторически процеси и съхранени традиции.
Данните от събраната информация са систематизирани в три основни насоки.
На първо място е събрана и анализирана историческа информация:
исторически пътища и традиционни направления; историческо развитие на
Несебър; значими исторически събития и ярки исторически личности; градски
традиции; етимология и легенди. На тази основа се очертават две насоки за
търсене на потенциален културен маршрут:
 от гледна точка на основния структуроопределящ елемент на културния
маршрут – традиционното направление: по улиците "Митрополитска",
"Месембрия" и "Рибарска";
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 от гледна точка на съдържанието и тематиката на културния маршрут:
християнските храмове на полуострова, тяхната архитектура и
изписване, приемственост на култовото място, връзката им с църковния
ритуал и градските традиции, значението им за жителите.
На второ място е събрана и анализирана актуална информация, в пряка
връзка с направените изводи от историческото изследване: актуална уличноквартална структура; актуално състояние на припознати днес културни
ценности; актуални функции; съвременни градски традиции. Направените
изводи затвърждават потенциалното наличие на културен маршрут в
историческия град (възможен все още скрит и неизявен негов културен аспект)
по протежение на традиционните направления и във връзка с традицията на
литийни шествия и разнообразните християнски храмове.
На трето място, на база на посещения на място, обхождане и разговори с
местното население, е събрана и анализирана субективна информация:
характерни погледи; ценностни елементи, неприпознати като културни
ценности; градски ритъм; градска памет.
В заключение, събраната информация от най-разнообразен тип и частично
извършеният в този процес предварителен анализ на данните очертават
възможността за разкриване на нова културна ценност в Несебър – "културен
маршрут в историческия град" – тясно обвързана с множеството църкви на
полуострова.
2.2. Изучаване – проучване и документиране – на потенциален културен
маршрут в Стария град на Несебър
Проучването на потенциалния културен маршрут в Несебър стартира със
задълбочен анализ на историята на Несебърската митрополия и църковните
сгради, въз основа на направените изводи в първата стъпка от процеса на
идентификация. Многопластовата информация (за архитектурата, изкуството,
религията и литургията, народните вярвания и легенди) се анализира от една
различна
гледна
точка
с
цел разкриването
на
разнообразните
взаимоотношения между храмовете на Несебър и дефинирането на
потенциално формиран, в хода на вековното съществуване на града, нов вид
културно наследство – културен маршрут в историческия град.
Подробно е разгледано близо петнадесетвековното строителство на
християнски храмове в контекста на историческото развитие на града и
седемнадесетвековната история на Несебърската архиескопия (митрополия)
(ЛИСТ №1). Изучаването на зараждането, установяването и развитието на
местната митрополия и на еволюцията на църковната архитектура разкрива
ключовата роля на полуострова в постоянния обмен на идеи в областта на
християнската религия, на архитектурата и изкуството, свързани с нея. В
Стария град на Несебър се срещат и натрупват разнообразни културни влияния
от запад и изток, от север и юг, за да се проявят в различни превъплъщения на
една уникална местна симбиоза, дала начало и на нови идеи. Несебърските
църкви и традициите (обвързани с тях) са живият материален и нематериален
израз – във времето и в пространството – на тези междукултурни процеси,
достигнали до нас. Разположени на една сравнително малка площ, храмовете
разказват как културните влияния от света са възприемани в архитектурата и
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изкуството на полуострова и от тук, пречупени през местния мироглед, са
рефлектирали по българските земи (ЛИСТ №2).
На тази база, проучването дефинира структурата на потенциалния културен
маршрут в Стария град на Несебър:
(1) Елементите в структурата: традиционните направления (ЛИСТ №3) и
ключовите културни ценности (материални недвижими културни ценности,
материални движими културни ценности и нематериални културни ценности)
(ЛИСТ №4);
(2) Взаимоотношенията между елементите в структурата: исторически
(времеви) взаимоотношения (еволюция на църковната архитектура, развитие
на църковната живопис, традиция за преизползване на архитектурни детайли,
приемственост на святото място и споменът за патроните на храмовете) (ЛИСТ
№5);
пространствени
взаимоотношения
(ЛИСТ
№6);
функционални
взаимоотношения (ЛИСТ №7); градски пейзажи.
(3) Пространственият контекст (ЛИСТ №8).
Документирането е последователно представено със снимков материал и
схеми в целия процес на проучване. Заключителна схема систематизира
общата структура на потенциалната ценност – културен маршрут в
историческия град Несебър (ЛИСТ №9). Определени са териториалният обхват
на културния маршрут и териториалният обхват на пространствения му
контекст (охранителната му зона).
В заключение, изучаването показва наличието на културен маршрут в Стария
град на Несебър, който се проявява по традиционни направления на
полуострова, жизнени и до днес, и който изявява християнските вяра и култове,
материализирани в ключови културни ценности и представени в
разнообразните взаимоотношения между тях – израз на многовековен културен
обмен.
2.3. Оценка и дефиниране на вида на културния маршрут в Стария град на
Несебър
Оценка
Научната оценка на културния маршрут в Стария град на Несебър е проведена
на две основни нива. На първо място са оценени качествата на системата
"културен маршрут в историческия град" в пет основни групи критерии. На второ
място са оценени качествата на елементите в структурата на културния
маршрут.
Първо ниво – оценка на качествата на системата културен маршрут в
Стария град на Несебър
Оценката е представена в табличен вид за всяка група критерии. Използват се
четири величини: висока (В), средна (С), ниска (Н), липсва (Л).
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I ГРУПА КРИТЕРИИ
Подгрупа и описание на мотивите за избор на величина

Величини
В

С

Н

Л

ЖИЗНЕНОСТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД
1.

Честота на културния обмен (във времето и в пространството)
в рамките на културния маршрут в Стария град на Несебър.

■

Предложената висока оценка се мотивира от вековните културни процеси
протичали по протежение на традиционните направления на полуострова –
хилядолетен културен, духовен, религиозен, икономически, политически и военен
център. За почти непрекъснатия културен обмен значима роля, като център на
духовно общуване между България и света (основно с народите във
Византийската империя), играе Несебърската архиепископия/митрополия (II-XIX в.).
2.

Степен на отражение на процесите на обмен и разнообразните
културни натрупвания в пространствения контекст на
културния маршрут в историческия град.

■

Въпреки вековните изменения в градската тъкан, Несебър е съхранил своите
традиционни направления, по чието протежение се разкрива широк спектър от
културни натрупвания на идеи в областта на: църковната архитектура и изкуство (от
базовия тип на базиликата, през доминантата на кръстокуполната църква, за да се
обърне отново към базиликата); религиозните традиции и култове (вграждането на
сполии, приемственост на святото място, споменът за посвещението на църквите,
поклонничеството и литийните шествия, графитите). С помощта на елементите на
културния маршрут днес можем да разчетем процесите на постоянен обмен,
протичали на полуострова за период от близо две хилядолетия.
3.

■

Съвременно значение на културния маршрут за жителите на
историческия град.

Оценката се обуславя от ежегодните три литийни шествия по протежение на
традиционни направления на полуострова. Духовно значение носи и името,
което жителите са дали на най-интензивно натовареното трасе по време на
шествията – ул. "Митрополитска". Цикличността им (веднъж в годината) е в
пряка връзка със спецификата на празниците. Жители и гости на града изпълват
улиците. Община Несебър също се включва в организацията на празничните
шествия, благодарение на която в известна степен те са възродени и живи днес.
В този смисъл, липсата на характерната за подобни традиции непринуденост, на
предаването на последователността и съдържанието на обичаите между
поколенията и на спонтанната активност на местното население, мотивират
средната оценка.
4.

Степен на развитие във времето на културния маршрут в
историческия град и генериране (прибавяне) на нови ценности в
структурата му.

■

Формирането на ценността, която днес дефинираме като културен маршрут в
Стария град на Несебър е комплексно наследство, развило се въз основа на
срещата на чуждите културни влияния с местната идентичност. Това развитие
може да се проследи още от зараждането на града, когато се обособяват
основните му направления. В продължение на почти две хилядолетия (със своите
възходи и спадове), по тяхното протежение се генерират ценности – носители на
вярванията и разбиранията на съответната епоха. Това, което нашето поколение
"добавя" към структурата на маршрута са разнообразни съвременни културни
прояви – концерти, фестивали, изложби – особено интегрирани към
традиционните литийни шествия.
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В заключение, общата жизненост на културния маршрут в Стария град на Несебър
се оценява като висока на база на значимостта на:




непрекъснатия културен и духовен обмен и неговото пространствено
(материално и нематериално) отражение в средата;
вековното развитие и обогатяване на културния маршрут;
участието на жителите на града в цикличните литийни шествия по неговото
протежение.

II ГРУПА КРИТЕРИИ
Подгрупа и описание на мотивите за избор на величина

Величини
В

С

Н

Л

АВТЕНТИЧНОСТ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД
1.

■

Автентичност на значението на културния маршрут за
жителите на историческия град.

Културният маршрут в Стария град на Несебър в голяма степен е загубил
автентичността на своето значение. Поклонничеството отдавна е забравено,
християнските храмове са загубили смисъла си на свещенни места,
многообразните аспекти на църковната архитектура и изкуство, които те
представят се размиват в общото местно съзнание просто за наличие на много
църкви, рядко по-младите хора могат да разкажат нещо за духовното минало на
града. Все пак (макар и вероятно без пълноценното им осъзнаване), жителите на
Несебър всяка година взимат участие в трите традиционни литийни шествия,
които все още носят автентичността на значението си като предпазващ ритуал и
молба за добро бъдеще. Своето значение във връзка с християнската вяра
(съхраняване на чудотворната икона на "Черната Богородица") и местната памет
(многобройни са легендите за създаването и лечебните способности на патрона)
не е загубила единствено действащата църква "Успение Богородично".
2.

■

Автентичност на пространствените взаимоотношения в
структурата на културния маршрут в историческия град – място
на ключови ценности, мащаб, въздействие на средата и други.

Вековното развитие на града съвсем естествено засяга и неговата градска
структура. Въпреки това, пространствените взаимоотношения между ключовите
елементи в структурата на културния маршрут са съхранили в известна степен
своята автентичност - християнските храмове кореспондират визуално помежду
си по протежение на традиционните направления в зимните месеци, когато градът
е почти пуст. Автентичността на тези взаимоотношения, обаче е силно нарушена
и те трудно могат да се възприемат през летните месеци (пиковият туристически
сезон), когато църквите (със своите литургично обусловени пространства) и
връзките между тях по трасето на маршрута почти изцяло изчезват под напора на
уличната търговия и разнообразните търговски и обслужващи обекти. Значението
на "водачи към духовното", в което се корени същността на тези взаимоотношения
и сакралното въздействие на средата са почти изгубени.
3.

Автентичност на историческите (времевите) взаимоотношения
в структурата на културния маршрут в историческия град –
въздействие на натрупвания от определен исторически
период.

■

Това са едни от най-ярко изявените взаимоотношения, които осмислят
съществуването на културния маршрут. Историческото значение на Несебър в
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развитието на църковната архитектура и свързаните с нея изкуства, традиции и
култове по българските земи е високо ценено и широко популярно. С помощта
именно на историческите взаимоотношения можем логически да проследим
еволюцията и ролята на християнството в Несебър още от зараждането на
религията.
4.

Автентичност на функционалните взаимоотношения в
структурата на културния маршрут в историческия град –
замисъл, първични и традиционни функции.

■

Подчинени на християнската вяра, функционалните взаимоотношения се
разкриват чрез литийните шествия по традиционните направления в Стария град
на Несебър. Едно от тях е съхранило и местния култ към Богородица.
Практикуваните днес шествия да могат да се проследят назад в близкия век. Но
традицията на религиозен обход има по-дълбоки корени (поне от XIV в.) и
въпреки предполагаеми прекъсвания във времето е достигнала до нас. Завинаги
е загубена, обаче, поклонническата роля на традиционните направления на
полуострова.
5.

Автентичност на традиционните направления в структурата на
културния маршрут в историческия град – посока, трасе, средства
за придвижване, субстанция и други.

■

Традиционните направления на културния маршрут в Стария град на Несебър са
с висока автентичност от гледна точка на своите посока и трасе. Идеята за
вървене, за обикаляне пеш по протежението им (при литийните шествия) също е
запазена. Автентична субстанция (оформяне на несебърските улици с каменни
плочи), характерна за тези пространства от периода на Средновековието (един
от най-силните периоди на града, когато църковната архитектура достига своя
апогей и когато вероятно най-много богомолци и поклонници се стичали тук) и
Османския период/Възраждането (периодът на "скритата" вяра, изразена чрез
стенописи и графити), е запазена в съвсем малки участъци: в най-източната част
от Старата митрополия до т.нар. източен площад; и в началото на подхода от
южното пристанище. На места (по ул. "Месембрия" – при входа към града от
запад; по ул. "Митрополитска" – в участъка от църквата "Св. Йоан Кръстител" до
Старата митрополия; по ул. "Рибарска" – северно от църквата "Св. Йоан
Алитургетос") са силно нарушени мащабът и характерът на силуетите,
ограничаващи пространствата и определящи образа на традиционните
направления.
6.

Автентичност на ценностните елементи в структурата на
културния маршрут в историческия град – връзки с културния
маршрут, локализация, функции, въздействие, традиция и
техники, субстанция.

■

Изведените ключови материални недвижими културни ценности могат да се
дефинират като автентични от гледна точка на техните връзки с културния
маршрут, локализация, архитектурен образ (с изключение на "Св. Богородица
Елеуса" с хипотетична, неотговаряща на логичната пространствена структура на
църквата реставрация на северния кораб), традиция и техники, както и
субстанция. Въпреки че автентичната функция (християнски храм) е отмряла,
някои от църквите днес са своеобразни храмове на християнската култура (в
Старата митрополия дори се отслужват молебени), други, обаче, са забравени.
Автентичността на въздействието – място за размисъл с определена духовна
енергия, обществено значим обект със силно присъствие в градското
пространство – също е загубена, задушена от търговия и обществено
обслужване.
Автентичността на ключовите материални движими културни ценности е
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съхранена от гледна точка на въздействието, традицията и техниките,
субстанцията. Връзката на по-значителната част от тях с културния маршрут, с
техните оригинални функции и локализация, е напълно скъсана.
Нематериалните културни ценности са съхранили като цяло автентичността на
традициите и спомените, въпреки промените и съвременните допълнения, които
се наблюдават при литийните шествия.
В заключение, общата автентичност на културния маршрут в Стария град на
Несебър се оценява като средна.
III ГРУПА КРИТЕРИИ
Подгрупа и описание на мотивите за избор на величина

Величини
В

С

Н

Л

ВРЪЗКИ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД С ДРУГИ
КУЛТУРНИ СИСТЕМИ
1.

Участие на културния маршрут в историческия град в структурата
на културни пътища от по-високо териториално ниво.

■

Културният маршрут в Стария град на Несебър е интегрална част от големи
културни пътища – носители на вековен обмен между различни региони и
народи – морските пътища на Черно море и "Виа Понтика". По традиционните
направления в града навлизат разнообразни културни влияния – от изток (найвече от големия културен център Константинопол), от запад (Рим и неговите
провинции, а по-късно и от формиралата се вече Българска държава и от
италианските републики), и от юг (Егея и неговите острови). Тези влияния,
пречупени през местния мироглед и традиции, раждат нови уникални културни
идеи, които са достигнали до нас въплътени в християнските храмове. И отново
по градските културни артерии, формиралите се тук в Несебър нови идеи се
разпростаняват чрез големите културни пътища на запад и на изток.
2.

3.

■
Участие на културния маршрут в историческия град в
структурата на други ценности (например културни пейзажи,
исторически територии) от по-високо териториално ниво.
Разглежданият културен маршрут е значима и неделима част от цялостната
система на Стария град на Несебър – исторически град. Чрез маршрута
полуостровът разкрива свои ключови ценности – основания за включването на
града в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. В досието за
вписване (1982 г.) се изтъкват: средновековната църковна архитектура (т.5,
(а), iv); и значението на Стария Несебър като забележителен духовен център
на християнската култура в продължение на четири хилядолетия (т.5, (а), v).
■
Участие на културни системи от по-ниско териториално ниво
(например обособени градоустройствени структури, квартали,
ансамбли) в структурата на културния маршрут в историческия град.
Като самостоятелно обособени структури по протежение на културния маршрут
в Стария град на Несебър могат да се разглеждат комплексът в рамките на
двора на църквата "Успение Богородично" с църковната къща (също
архитектурно-строителна културна ценност от "местно значение", Протокол
НСОПК от 16.10.1992 г.) и градският ансамбъл, формиран от църквите "Св.
Архангели Михайл и Гавраил" и "Св. Параскева".

В заключение, връзките на културния маршрут в Стария град на Несебър с други
културни системи – от по-високо и по-ниско териториални нива – се оценяват като
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високи и с ключово значение не само за еволюцията на града, но повлияли за
развитието и на други региони (особено във връзка с църковната архитектура). Това
се дължи както на стратегическото местоположение на полуострова, така и на
способността на неговите владетели и жители да се приспособяват към нови
исторически условия и да извличат най-доброто от разнообразните култури,
докоснали се до Несебър.
IV ГРУПА КРИТЕРИИ
Подгрупа и описание на мотивите за избор на величина

Величини
В

С

Н

Л

ИЗЯВА НА ТЕМА В РАМКИТЕ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В ИСТОРИЧЕСКИЯ
ГРАД
1.

■

Степен на съхранение и изява на традиционна функция по
протежение на културния маршрут в историческия град.

Днес не са запазени ключови традиционни функции във връзка с културния маршрут.
Въпреки това, поминъкът на риболова и свързаното с него литийно шествие на
Никулден в известен смисъл представят съхранена традиционна функция.
2.

Степен на изява на характерни теми в структурата на
културния маршрут в историческия град.

■

В своята структура, културният маршрут изявява темата за християнската вяра в
най-разнообразни нейни аспекти: църковна архитектура и нейното развитие във
връзка с литургията; църковно изкуство; християнски традиции; дори преплитане
с езически вярвания.
3.

■

Участие на специфични тематични взаимоотношения в
структурата на културния маршрут в историческия град.

Тематични взаимоотношения по протежение на културния маршрут се разкриват
от цикличните литийни шествия. Макар и само няколко пъти в годината и
обхващащи само част от ценностите по традиционните направления, те
осъществяват духовната връзка между материалните (недвижими и движими) и
нематериалните елементи в структурата на маршрута и хората.
В заключение, културният маршрут в Стария град на Несебър изявява темата за
християнската вяра и култове. Този потенциал не е достатъчно осъзнат днес, но
общата средна оценка по този критерий предлага възможности и за съвременно
подчертаване на темата чрез интегриране на културни функции по неговото
протежение.
V ГРУПА КРИТЕРИИ
Подгрупа и описание на мотивите за избор на величина

Величини
В

С

Н

Л

ИНТЕГРАЦИОННИ СТОЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА КУЛТУРНИЯ МАРШРУТ В
ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД
1.

Степен на изява на взаимоотношения между материални и
нематериални ценности.

■

Високата оценка се мотивира не само от изявата на връзката между
нематериалните послания на литийните шествия и конкретните ценности по
протежението им, но и от разнообразните материалния изкази на строителни и
художествени похвати, вярата при вграждането на сполии, култовете при
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издълбаването на графити и други.
2.

■

Степен на изява на взаимоотношения между културни и
природни ценности.

Участието на природния елемент в културния маршрут се разкрива от трите
ключови градски пейзажа по неговото протежение. Заедно с това, литийното
шествие на Никулден и подчертаният култ към Богородица също изявяват
връзката между нематериалните ценности и морето.
3.

Степен на изява на взаимоотношения между исторически
пластове.

■

По своето протежение културният маршрут разкрива елементи – материални и
нематериални – от Късната античност, Средновековието, Османския период,
Възраждането, Новото време и най-близкото минало. Нещо повече, той
"разказва" логиката на историческо развитие на църковната архитектура и
изкуство – пътя на хилядолетния християнски дух на полуострова.
4.

Степен на изява на взаимоотношения между културно
наследство, образование и наука.

■

Литийните шествия в Несебър събират и малки и големи. Въпреки, че не са
достатъчно използвани, културният маршрут в Стария град на Несебър
предлага разнообразни възможности за представяне на културните
процеси в историческия град, както и за изследвания в разнообразни
сфери на науката.
5.

■

Степен на изява на взаимоотношения между функционалните
подсистеми на жизнената среда в историческия град.

Силно обвързан с християнската вяра, културният маршрут дава възможност
(предвид нефункционирането на ключовите елементи по неговото протежение
като храмове) за интегриране на специфични дейности и услуги, свързани с
различни изкуства и умения, прилагани в църковната архитектура. Това би
допринесло за ефективното взаимодействие на системата "Културно
наследство" със системите "Труд" и "Обществено обслужване".
6.

Степен на изява на взаимоотношения между културно
наследство и туризъм – значение на културния маршрут за
посетителите на историческия град.

■

Културният маршрут в Стария град на Несебър дава възможност за пълноценно
и почти целогодишно използване за целите на културния туризъм в града. И
днес църквите на полуострова са основната притегателна ценност за
посетителите в Несебър. Но тяхното отваряне към широката публика,
интегрирането на любопитни културни и творчески дейности, въвеждането на
разнообразни средства за информация, представянето на многопластовите им
ценностни характеристики, изявата на различните взаимоотношения по
протежение на традиционните направления, предлагат рядката възможност за
създаване на уникален културно-туристически продукт около културен маршрут в
исторически град.
7.

Степен на изява на взаимоотношения между опазване и
развитие.

■

Именно по традиционните направления са прониквали вековните влияния,
давали тласък в развитието на Несебър. Интегрирането на съвременни културни
дейности във връзка със специфичните закодирани в културния маршрут
ценности, би допринесло както за обогатяването и по-достъпното възприемане
на културната ценност, така и за устойчивото й опазване в контекста на общото
развитие на града.
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В заключение, културният маршрут в Стария град на Несебър е с обща висока
оценка на интеграционните си стойности. Качествата, които притежава, предлагат
разнообразни възможности за устойчивото му използване за: изява на неразривната
връзка между нематериално и материално, между духовно и земно; представяне на
сложните исторически взаимоотношения и влияния във връзка със зараждането,
установяването и утвърждаването на християнската вяра и всички сфери на живота
и творчеството, свързани с нея; целите на културния туризъм през цялата година;
ефективното взаимодействие между функционални подсистеми на жизнената среда;
стимулиране на опазването в диалог в развитието на града. Във връзка с духовната
същност на маршрута и качествата му на вид културно наследство, не трябва да се
допуска комерсиализиране на ценностните му характеристики.

В резултат от това първо ниво на оценка на качествата на цялата система,
културният маршрут в Стария град на Несебър се изявява като комплексна
ценност със сравнително висока обща оценка.

Второ ниво – оценка на качествата на елементите в структурата на
системата културен маршрут в Стария град на Несебър
Второто ниво на оценка носи по-малка тежест при формиране на общата
ценностна характеристика на културния маршрут, тъй като неговата основна
стойност се корени в значението му на цялостна система. Тук следва да се
подчертае, че културният маршрут попада в защитена територия на световното
културно наследство (VII редовна сесия на Комитета за световно наследство,
1983 г.) и в границите на археологически резерват "Старинен град Несебър",
съгласно ЗКН (посл. изменение от 15.07.2011 г.). В допълнение към припозната
групова културна стойност на целия град, по-голямата част от елементите в
структурата на културния маршрут също са оценени и са с предоставен статут
на единични недвижими културни ценности или са част от музейни фондове (за
движимите културни ценности). В този смисъл, тук ще бъде обърнато внимание
само на определени културни аспекти на елементите (традиционните
направления и ключовите културни ценности по тяхното протежение), които са
от значение за ролята им в общата културна ценност – културен маршрут.
Традиционните направления са гръбнакът на културния маршрут в Стария град
на Несебър, по чието протежение той изявява ценностната си характеристика.
Тяхната обществена значимост (връзките на полуострова със света) и
утилитарна стойност (комуникация) са съхранени и до днес. В този смисъл като
висока се оценява и автентичността на тяхната посока и трасе.
Много ключови аспекти на традиционните направления, обаче, са
компрометирани днес. Оригиналната субстанция на настилката (каменни
плочи) почти липсва. Макар мащабът на застрояването да е относително
съхранен, гъстотата на застрояване е много по-интензивна. Градските функции
са силно променени – някога преобладаващата жилищна функция е заместена
от общественото обслужване и търговия. Това на свой ред рефлектира върху
въздействието на уличния фронт по протежение на традиционните
направления. Старите преобладаващи каменни приземия и дувари, прекъсвани
от дървените фасади на дюкяните и портите са създавали единен силует, на
чийто фон малките площади с бяло-червените църкви са изпъквали. Днес
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засиленото присъствие на обслужването и търговската дейност в партерните
етажи, по тротоарите и дори по фасадите на сградите, придружено с рекламни
елементи от най-различен тип, създават по-скоро усещането за една безкрайна
многоцветна сергия, в чието присъствие всичко се обезличава. Много са
местата, на които традиционният силует не е просто скрит под масата от стоки,
а е нарушен от разрушени участъци от дуварите и каменните приземия (вече
магазини) или от нови дървени търговски структури (шкафове), закрепени
директно върху сградите. Сянката, която някога са осигурявали надвесените
над преобладаващата каменна линия на приземията етажи с дървена обшивка,
днес се хвърля от цветни навеси, козирки и чадъри. Всичко това сериозно
застрашава средата и значението на трасетата като проводници на културен
обмен във връзка с християнската вяра. В този смисъл са нарушени
материалната и образна автентичност на традиционните направления. Голяма
част от изброените неадекватни намеси са обратими.
В заключение, традиционните направления са с водеща роля в комплексната
система на културния маршрут в Стария град на Несебър. Те са
консолидиращият елемент, благодарение на който във времето и в
пространството се е формирала специфичната културна ценност – културен
маршрут в историческия град. В допълнение, конкретното трасе на
традиционните направления притежава и самостоятелни качества, които
следва да бъдат също защитени.
Ключовите културни ценности (в по-голямата си част) са високо оценени
(църквите са предимно с категория "национално значение") и съответно са
защитени съгласно ЗКН. Въпреки това, принадлежността им към една нова
групова недвижима културна ценност (на по-високо териториално ниво), налага
някои допълнения към индивидуалната им културна значимост.
Материалните недвижими културни ценности – християнските храмове на
Несебър – следва да се разглеждат и оценяват едновременно със своите
литургично обусловени пространства. Към преобладаващо оценената
архитектурно-строителна стойност на църквите трябва да се добавят всички
материални и нематериални аспекти, чрез които обектът разкрива
разнообразните си взаимоотношения в системата на културния маршрут:
християнско изкуство (стенописи или следи от такива, икони, независимо дали
физически се съхраняват в обекта днес); специфични пространства или
елементи във връзка с литургичното планиране в епохата на тяхното
изграждане; свещенност на източната част на храма – апсидата; архитектурни
детайли – сполии; традиции в приемствеността на святото място; светецпатрон и посвещение; християнски култове; легенди; визуални връзки с други
обекти; участие в литийни шествия или други традиционни или съвременни
градски прояви. Само въз основа на познаване на пълния обхват от стойностни
характеристики на църквите могат адекватно да се интегрират съвременни
културни функции, които да подчертаят идентичността и уникалната роля на
всеки един обект в културния маршрут.
За съжаление, литургично обусловените пространства на християнските
храмове днес са засегнати от неприсъщи им функции – обществено
обслужване и търговия. Част от обектите са в лошо физическо състояние и
неглижирани в средата. Тези процеси, обаче, са до голяма степен обратими.
Материалните движими културни ценности – основно икони, но също и
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свалени стенописи, църковно обзавеждане и архитектурни детайли - в общия
случай са реставрирани и са в добро физическо състояние, но остават
отделени от автентичната си среда. Това е наложено най-вече заради
повишените изисквания към условията за тяхното съхраняване. Откъсването
им от недвижимата културна ценност, обаче, е пагубна и за двете страни.
Църквата не може да разкрие пълния си потенциал, а движимата културна не
може да се възприеме в оригиналния си контекст, което в повечето случаи я
обезценява и приравнява просто към общата редица от себеподобни в музея. В
този смисъл, в случайте когато не е възможно връщането на движимата
културна ценност на оригиналното й място, следва да се търсят съвременни и
разбираеми за широката публика начини за осъществяване на двустранната
връзка недвижима-движима културна ценност.
Нематериалните културни ценности – традицията на литийните шествия и
спомените за загубените несебърски църкви – са съхранили своята
автентичност и значение за хората до днес. Те налагат преостойностяване на
някои ключови градски пространства или обекти в Несебър. В пряка връзка с
трасето на традиционните направления, това са: пространството на
пристанището пред южната порта на града (извън защитената територия на
"Старинен град Несебър") – крайна точка на литийното шествие на Никулден и
място за извършване на определени ритуали за празника; пространството на
т.нар. източен площад – днешната крайна точка на надлъжното традиционно
направление по ул. "Митрополитска" и свято място на три последователно
построени (днес загубени) християнски храма. В рамките на пространствения
контекст на културния маршрут, това са все още известните места на загубени
вече несебърски църкви.
Културните ценности по протежение на традиционните направления са с
първостепенна роля в комплексната система на културния маршрут в Стария
град на Несебър. Те са непосредственият израз на протичалите и все още
протичащи културни процеси. Културните ценности, част от пространствения
контект на културния маршрут, са с второстепенна роля. Чрез тях още попълноценно се разкриват разнообразните взаимоотношения, а оттам – и
духовният интегритет на системата.

В резултат от второто ниво на оценка на качествата на елементите в
структурата на системата, се изявява знаковата роля на всеки един обект в
рамките на културния маршрут в Стария град на Несебър. В допълнение,
маршрутът допринася за разкриването на нови ценностни характеристики на
елементите. По този начин те се остойностяват и като интегрални части от
културна система на по-високо устройствено ниво – тази на културния
маршрут.

Дефиниране на вида на културния маршрут в Стария град на Несебър
Дефинирането на вида на културния маршрут в Стария град на Несебър се
базира на някои от качествата на културния маршрут като система: жизненост;
връзки с други културни системи; дефиниране на теми.
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Според степента на жизненост, културният маршрут в Стария град на Несебър
е "развиващ се". Активните процеси на културен обмен по неговото
протежение продължават и до днес под влиянието на социално-културните
разбирания на нашето общество. Въпреки че конкретни нови материални
ценности не са се интегрирали в структурата на културния маршрут през
последното столетие, към съществуващи негови ценности и качества се
добавят нови аспекти. Така, чрез осмислянето на някои от църквите като
"храмове", приютяващи съвременни културни дейности и чрез интегрирането на
разнообразни културни прояви в ритуала на традиционните литийни шествия,
културният маршрут непрекъснато се обогатява.
Според връзката си с културни пътища на по-високо териториално ниво,
културният маршрут в Стария град на Несебър е "фрагмент от културни
пътища на по-високо териториално ниво". Маршрутът е интегрална част
от културния път по протежение на западните и южните брегове на Черно море
("Виа Понтика") и ключова спирка по морските пътища. В този смисъл, едно от
основните качества на "Виа Понтика" – срещата между морските (гърци,
викинги, венецианци, генуезци) и сухоземните (скити, траки, даки, готи,
римляни, българи, славяни) култури – се проектира и в съдържанието на
културния маршрут в Стария град на Несебър. Творческите достижения, родени
от симбиозата на културните процеси по маршрута в рамките на полуострова,
имат уникална (а в някои отношения дори фундументална) роля за културния
заряд по тези големи пътища. Защото Несебър е не само приемник, но и
генератор на нови идеи, които на свой ред разпространява чрез крайбрежния
"Виа Понтика" и морските пътища.
Според тематиката, функцията и предназначението си, културният маршрут в
Стария град на Несебър е "монотематичен или еднофункционален".
Маршрутът разкрива разнообразни аспекти в сферите на: архитектурата,
строителните техники, изкуствата, традициите, вярванията, ритуалите,
обичаите. Всички те са подчинени на една тема – християнската религия.
В заключение от оценката на културния маршрут в Стария град на Несебър са
установени необходимите качества за предоставянето му на статут на
недвижима културна ценност (съгласно Закона за културно наследство), за
която се предлагат следните класификация и категоризация:
 според принадлежността към определен исторически период, недвижимата
културна ценност се класифицира като: антична, средновековна,
възрожденска, от ново и най-ново време (ЗКН, чл.46);
 според научната и културна област, към която се отнася, недвижимата
културна ценност се класифицира като: културен маршрут (ЗКН, чл.47, т.9);
 според пространствената структура и териториалния обхват, недвижимата
културна ценност се класифицира като: групова – комплекс (ЗКН, чл.48, т.2 б)
 според културната и научна стойност и обществена значимост, недвижимата
културна ценност се категоризира от "национално значение".
Наименованието, което най-точно обхваща същността и духовния заряд на
културния маршрут е Традиционни направления на християнските вяра и
култове в Стария град на Несебър.
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Като заключителен етап от научно-приложното изследване експериментално е
попълнен "Фиш за деклариран недвижим обект във връзка с предоставяне на
статут на недвижима културна ценност" – проект към текущата разработка
на Наредба за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и
категоризиране на недвижимите културни ценности и за водене на
националния регистър на недвижимите културни ценности", съгласно чл. 50,
ал. 2 от ЗКН (ЛИСТ №10-16).
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ЛИСТ № 1

Несебърските църкви в контекста на историческото развитие на града и на несебърската архиескопия (митрополия);
© Схема: арх. Доника Георгиева
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Местоположение на храмовете в Стария град на Несебър;
© Картна основа: Община Несебър; Схема: арх. Доника Георгиева
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